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Heiti verkefnis eða námsgreinar:   Kvikmyndaval – erlendar kvikmyndir og þættir 
 

Árgangur: 
 

7. - 9. bekkur Námsgreinar: Kvikmyndaval – erlendar kvikmyndir og þættir 

Tímabil: ágúst - janúar Kennarar: 
 

Íris Reynisdóttir 

 
Lykilhæfni: 
 
Tjáning og miðlun 

● Tjáð hugsanir sínar, hugmyndir og tilfinningar á skipulegan, skýran og viðeigandi hátt.  
Sjálfstæði og samvinna 

● Tekið frumkvæði í námi sínu og verið sjálfstæður og ábyrgur í vinnubrögðum 
● Gert sér grein fyrir hvernig hann nýtir styrkleika sína og hefur skýra sjálfsmynd 
● Unnið með öðrum og tekið á jákvæðan hátt þátt í samskiptum og lagt sitt af mörkum í uppbyggilegu samstarfi sem tengist námi og félagsstarfi innan 

skóla. 
Nýting miðla og upplýsinga 

● Nýtt fjölbreytta miðla og hjálpartæki á ábyrgan hátt við að leita upplýsinga og til stuðnings í námi sínu. 
Ábyrgð og mat á eigin námi 

● Gert sér grein fyrir hvernig hann getur hagnýtt sterkar hliðar sínar á skapandi hátt í námi og haft skýra sjálfsmynd. 
● Skipulagt og borið ábyrgð á eigin námi með hliðsjón af hæfniviðmiðum aðalnámskrár, skipulagt og endurskoðað með tilliti til mats á árangri. 

 

Markmið: 

 Að nemendur þekki nokkra erlendra verðlaunaðra leikara, leikstjóra og kvikmyndir 

 Að nemendur kynnist sígildum kvikmyndum sem hafa hlotið sess í kvikmyndasögunni 

 Að nemendur læri að þekkja kvikmyndir sem hafa sögulegt gildi 

 Að nemendur kynnist vönduðum erlendum þáttum 

Lýsing verkefnisins og kennsluaðferðir: 
Í valinu verður horft á erlendar kvikmyndir og rýnt í þær. Einnig verður jafnvel horft á einhverja vandaða 

erlenda þætti. Sýndar verða myndir sem hafa unnið til Óskarsverðlauna, er þá aðallega horft á verðlaun fyrir 

bestu kvikmyndina, bestan leik eða leikstjórn. Einnig verður horft á þekktar myndir sem hafa ekki fengið nein 

verðlaun en hafa hlotið sess í kvikmyndasögunni.  

Nemendur gera kvikmyndagagnrýni eftir hverja mynd og skila 

til kennara. 
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Námsgögn: 
Kvikmyndir og þættir 
 

Námsmat/skil á verkefni: 
Frammistaða í tímum, þ.e. virkni, áhugi og þátttaka nemenda verður metin til 

einkunnar (50%) svo og skil á kvikmyndagagnrýni (50%). Lokið/ólokið. 

 


